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În baza prevederilor 
Legii 50/2019 a bugetu-
lui de stat pe 2019, con-
form art. 6, alin. 2, suma 
corespunzătoare cotei de 
7,5% din impozitul pe ve-
nit estimat a se încasa la 
bugetul de stat în 2019, 
se repartizează în mod 
egal județelor, în limita a 
28.492.000 lei, reprezen-
tând ”fond la dispoziția 
consiliului județean”. În 
cadrul fiecărui județ, 
acest fond se repartizea-
ză integral pe anul 2019 
comunelor, orașelor și 
municipiilor, prin hotărâ-
rea consiliului județean, 
pentru susținerea pro-
gramelor de dezvolta-
re locală, a celor de in-
frastructură care necesi-
tă o cofinanțare locală, 
precum și pentru cheltu-
ielile de funcționare pe 
care UAT din județ, în 
mod justificat, nu le pot 
finanța din venituri pro-
prii și din sume defalcate 
din TVA pentru echilibra-
rea bugetelor locale ale 
UAT, la o poziție de veni-
turi distinctă.

  
Ilfov, pregătit 
pentru colectare 
selectivă

În cadrul aceleiași 
ședințe s-au mai apro-
bat și Planul anual de 
acțiune privind servicii-
le sociale administrate și 
finanțate din bugetul CJI 
pentru anul 2019; pro-
iectul ”Colectarea selecti-
vă și reciclarea deșeurilor, 
un deziderat pentru 
comunități fără deșeuri”, 
finanțat de către Fondul 
pentru Mediu prin ”Pro-
gramul vizând educația 
și conștientizarea publi-
cului privind gestiona-

rea deșeurilor”, precum 
și a cheltuielilor aferen-
te proiectului; încheie-
rea protocolului de coo-
perare între UAT jud. Il-
fov, prin CJI, Inspectora-
tul Școlar Județean Ilfov, 
Societatea Națională de 
Cruce Roșie din România 
- filiala Ilfov, Inspectora-
tul de Poliție al jud. Ilfov - 
Serviciul Poliției Rutiere și 
unele UAT din Ilfov în ve-
derea derulării proiectului 
”Siguranța rutieră în une-
le școli din județul Ilfov”, 
precum și asocierea între 
UAT jud. Ilfov, prin CJI, cu 
unele UAT - consilii locale 
din Ilfov și Inspectoratul 
Școlar Județean Ilfov, în 
vederea derulării proiec-
tului ”Sportul pentru toți”.

Bugetul proiectu-
lui ”Colectarea selectivă 
și reciclarea deșeurilor, 
un deziderat pentru 
comunități fără deșeuri”, 
finanțat de Fondul pen-
tru Mediu, prin ”Progra-
mul vizând educația și 
conștientizarea publi-
cului privind gestiona-
rea deșeurilor” este de 
351.030 lei, din care su-
ma nerambursabilă es-
te de 315.927 lei, repre-
zentând 90% din total. 
Contribuția județului Il-
fov la proiect, prin CJI, 
este de 10% - respectiv 
35.103 lei (inclusiv TVA). 
Perioada de implementa-
re a proiectului este de 
12 luni, iar activitățile din 
cadrul său se referă la re-
alizarea de pliante și afișe 
care să detalieze termeni 
precum - deșeuri muni-
cipale, deșeuri de amba-
laje, deșeuri menajere, 
colectare selectivă, reci-
clare; să explice moda-
litatea de colectare se-
parată a deșeurilor, po-

trivit legislației în vigoa-
re; să informeze asupra 
obligațiilor pe care per-
soanele fizice le au, con-
form legilor în dome-
niu; să informeze asupra 
obligațiile salubristului, 
dar și despre contractele 
de salubrizare și, de ase-
menea, asupra aspectu-
lui privind sancțiunile ce 
se pot aplica în cazul ne-
respectării obligațiilor ce 
revin fiecărei părți impli-
cate. Ilfovenii vor primi, 
în cadrul proiectului, toa-
te informațiile necesare 
legate de achiziționarea 
sacilor biodegradabili 
menajeri personalizați, 
iar primăriilor vor primi 
”Ghidul colectării selecti-
ve” - care aduce lămuriri 
despre cum se generea-
ză deșeurile, ce constituie 
un deșeu, ce intră în ca-
tegoria deșeurilor recicla-
bile și ce nu, ce poate re-
zulta în urma unui proces 
corect și inteligent de re-
ciclare/reutilizare, avan-
tajele reciclării pentru fie-
care categorie de deșeu, 
procesul de composta-
re, prezentarea concep-
tului 3R. Se va organiza, 
de asemenea, o carava-
nă, timp de 80 de zile, ca-
re va ajunge în toate cele 
40 de localități ilfovene - 
câte 2 zile în fiecare, pen-
tru a prezenta cetățenilor 

toate informațiile necesa-
re, pentru împățirea de 
pliante informative și saci 
de colectare.

Educație prin 
mișcare

CJI, în colaborare cu 
IȘJ Ilfov și primăriile Buf-
tea, Ciorogârla, Voluntari, 
Balotești, Dragomirești și 
Mogoșoaia, organizează 
campania ”Sportul pentru 
toți”, scopul fiind evident: 
popularizarea sporturilor 
în județ, mai ales printre 
copii. Proiectul presupu-
ne competiții sportive pe 
7 discipline: fotbal, atle-
tism, handbal, rugby, te-
nis de masă, șah, mara-
ton, la care vor participa 
aproximativ 1.300 de co-

pii din Ilfov.
Campania se va des-

fășura având ca mot-
to cuvintele lui J.J. Ro-
usseau: ”Dacă dorești să 
ai un copil inteligent, do-
tat, trebuie să-i dezvolți 
forța pe care inteligența 
i-o va cultiva, să-l faci să-

nătos și robust pentru a-l 
face înțelept și cu jude-
cată... lasă-l să lucreze, 
obișnuiește-l să active-
ze. Să ai grijă să se miș-
te mult. Să fie un om pu-
ternic trupește, în curând 
va deveni puternic și inte-
lectual!”

Nr. UAT 2019
1. Afumați 1.000.000
2. Balotești 1.350.000
3. Berceni 600.000

4. Brănești 1.200.000
5. Cernica 1.500.000
6. Chiajna
7. Ciolpani 500.000
8. Ciorogârla 500.000

9. Clinceni 1.000.000
10. Copăceni 600.000
11. Corbeanca 1.500.000
12. Cornetu 500.000
13. 1 Decembrie 600.000
14. Dascălu 500.000
15. Dărăști 500.000
16. Dobroești 1.500.000
17. Domnești
18. Dragomirești
19. Găneasa 500.000
20. Glina
21. Grădiștea 1.000.000
22. Gruiu 792.000

Nr. UAT 2019
23. Jilava 1.000.000
24. Moara Vlăsiei 1.000.000
25. Mogoșoaia 1.000.000
26. Nuci 500.000
27. Periș 500.000
28. Petrăchioaia 500.000
29. Snagov 1.350.000
30. Ștefănești
31. Tunari 1.500.000
32. Vidra

Total comune 22.992.000
33. Bragadiru 1.500.000
34. Buftea 2.500.000
35. Chitila 1.500.000
36. Măgurele
37. Otopeni
38. Pantelimon

39. Popești Leordeni
40. Voluntari

Total orașe 5.500.000
Total județ 28.492.000

Repartizarea pe UAT a cotei de 7,5% din impozitul pe venit în 
limita sumei de 28.492.000 lei pentru 2019

În cadrul celei mai recente şedinţe 
ordinare a Consiliului Judeţean Ilfov 
(CJI), desfăşurată săptămâna trecută, în 
comuna Dragomireşti, la sediul Grupului 
Școlar ”Vintilă Brătianu” a fost adoptat 
proiectul de hotărâre privind repartizarea 
pe unităţi administrativ-teritoriale (UAT) 
a cotei de 7,5% din impozitul pe venit în 
sumă de 28.492.000 lei pentru anul 2019.

Carmen Istrate

(Re)echilibrarea bugetelor locale din fondul 
la dispoziţia CJI

Conducerea CJI - de la stg. la dr. - Rizia 
Tudorache, vicepreședinte, Marian Petrache, 
președinte și Petre Popeangă, vicepreședinte


